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Fotodegradação de poluentes
Na Amazônia, grande parte da poluição aquática é decor-

rente de moléculas portadoras de Nitrogênio ou Fósforo pre-
sentes em fertilizantes para a agricultura. Outro poluente é o 
Mercúrio, que pode ser liberado do solo por desmatamento, ou 
nas águas, quando usado para extração de minérios. Em con-
dições anóxicas pode transforma-se em metilmercúrio, tornan-
do-se muito tóxico e potencialmente carcinogênico na forma 
orgânica. O ciclo biogeoquímico, os parâmetros químicos de 
rios e solos, e a biota, todos são afetados pela poluição aquáti-
ca e terrestre.1

1.1 Poluição nos rios da Amazônia

1.3 Fotodegradação de poluentes
Para amenizar a poluição e vulnerabilidade nos rios, é promissor o uso de microcristais 

fotocatalíticos e semicondutores que mediante a incidência de raios UV/Visível, poderiam 
fotodegradar o poluente. O campo da fotocatálise heterogênea vem crescendo rapidamente 
nas últimas quatro décadas. Define-se pela fotorreação de um semicondutor mediante rea-
ções de catálise devido à irradiação de luz no espectro UV/Visível. E desta maneira, vem 
sendo uma peça fundamental no tratamento do ar, rios ou solos. O tratamento fotocatalí-
tico de águas é reportado na literatura desde 1972, por Fujishima e Honda.6

Introdução1

Neste trabalho, iremos descrever o método de síntese por 
co-precipitação  dos molibtados de Bário e com a substituição 
parcial de Estrôncio. Haverá um estudo das propriedades 
estruturais, ópticas, morfológicas e da banda eletrônica, e por 
fim, uma breve análise do potencial fotocatalítico na degrada-
ção de Rodamina B(RhB) na incidência de raios UV. Desta 
forma, o comportamento dos compostos (Ba1-xSrxMoO4) serão 
analisados conforme a influência do tipo de íon modificador da 
rede(Br2

+ ou Sr2
+), ou seja, (x=0; x=0,25). E também será 

estudado a influência do solvente utilizado no meio reacional, 
água ou dietilenoglicol butil éter(DGBE).5

1.2 Principais objetivos

Figura 1| Propriedades ópticas na fotocatálise heterogênea. (a) A maior parte do espectro da energia solar consiste em luz visível e infraverme-
lha, contituindo 50% e 44% do total de irradiância, respectivamente. (b) Diagrama que consiste num sistema de nanopartículas plasmônicas capazes de 
maximizar a captação de luz na faixa visível até o infravermelho, em 780nm.9

Materiais e Métodos2

1.4 Mecanismos de reação
Recentemente, vem sendo cada vez mais promissor a utilização de Processos Oxidativos 

Avançados(AOPs) para uma degradação mais eficaz de poluentes. Comparado a outras 
técnicas físico-químicas, vem apresentado menos subprodutos comparado à ultrafiltração, 
adsorção, floculação, ou mesmo, osmose reversa. A absorção de luz com energia superior 
ao band gap, fazem os elétrons deslocarem-se da banda de valência até a banda de condu-
ção. Isto permite a reação com as moléculas de água nos rios ou ar, formando radicais 
hidroxilas(•OH-) e a redução gera radicais superóxidos (HO-

2•). As lacunas fotogeradas e 
os radicais surgidos oxidam moléculas orgânicas próximas à superfície do semicondutor, 
resultando na mineralização do poluente, tornando-se menos prejudicial à natureza.2

Os reagentes possuíram grau de pureza analítico e cuja síntese 
adotada foi co-precipitação via adição gradual dos íons precursores 
Ba2

+ e Sr2
+. Estes íons reagiram numa solução contendo oxiânions 

de MoO4
2-, em 2 meios: meio aquoso, como também, na presença 

do solvente DGBE.5 

2.3 Preparação das amostras

Por intermédio de um reator fotocatalítico, os testes das rea-
ções de oxidação foram analisados conforme a degradação de RhB 
com a irradiação de lâmpadas UV. O reator foi resfriado por um 
exaustor interno, com o intuito de evitar variações repentinas na 
temperatura. 

2.1 Fotocatálise de Rodamina B

O modelo cinético de degradação foi interpretado de forma 
qualitativa pela expressão de Langmuir-Hinshelwood(LH). O me-
canismo de LH expressa que rLH vale ke.k.C/1+kC, sendo um dos 
modelos cinéticos mais eficazes para descrever a fotodegradação 
de contaminantes orgânicos. Neste estudo será assumido baixas 
concentrações, permitindo que keC << 1, e o mecanismo LH seja 
reduzido a uma reação de primeira ordem, e a dependência 1/rLH  

torna-se linear. O parâmetro ke equivale à constante de equilíbrio 
para a absorção de RhB na superfície do fotocatalisador, e C 
representa a concentração do poluente.8

2.2 Estudo do modelo cinético
Inicialmente, foram dissolvidos 0,001 mols de Na2MoO4 em um 

béquer contendo 50 mL de água deionizada, e aquecido a uma 
temperatura de 70°C durante 30 min, além de taxa de agitação 
uniforme igual a 700 rpm e pH≈7. Após isso, novamente foi dissol-
vido em outro béquer com 50 mL de água desmineralizada, uma 
concentração de 0,001 mols de Ba(NO3)2 e Sr(NO3)2.5 

Em seguida, a solução aquosa com íons de Ba2
+ e Sr2

+ foi adicio-
nada gradualmente ao béquer reacional contendo Na2MoO4 me-
diante uma bomba peristáltica com taxa de fluxo igual a 10 
mL/min. No fim, as suspensões foram centrifugadas e limpas com 
água deionizada. Os precipitados foram submetidos à secagem em 
50°C por 8h numa estufa.5 

2.4 Condições de síntese

Figura 2| Modelo estrutural da molécula de Rodamina B. Extraído da base de dados PubChem cujo 
CID: 62357, a fórmula molecular corresponde a C28H30N2O3 e massa molar de 442,5 g/mol.     

Figura 3| Rota de síntese dos molibdatos. Reação de co-precipitação dos pós de (Ba-Sr)MoO4, onde os 
íons precursores Ba2

+ e Sr2
+ foram adicionados gradualmente para contornar a diferença no grau de solvatação 

e formar uma única fase.5

Resultados e Discussões3

3.1 Caracterização estrutural por DRX

Figura 4| Padrões de difração obtidos por DRX.  Os difratogramas foram obtidos nas condições de 40kV e 
150mA. A radiação incidente era de Cu-Kα1 com λ ≈ 1,541874Å. As bases de dados para análise da formação de fases 
foram: | ICSD 50821/173120. 

3.2 Refinamento de Rietveld 

3.3 Parâmetros de rede

3.4 Visualização da estrutura cristalina

3.5 Espectroscopia no UV/Visível

3.6  Estudo da absorbância de RhB

3.7  Estrutura eletrônica de bandas

3.9 Estudo da morfologia por MEV

Figura 5| Refinamento de Rietveld. Os picos dos difratogramas e os parâmetros de rede foram calculados por 
intermédio do software FullProf Oct-2019 x64.  

Figura 6 Parâmetros de rede e Anel de Debye-Scherrer. (a) Nesta tabela são apresentados os resultados 
obtidos aos parâmetros de rede, ângulos de torção, e aos coeficientes de qualidade do refinamento(χ2 e Rbragg). (b) 
Padrão de interferência dos elétrons.
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Figura 8| Espectroscopia de absorbância UV-Vis. Nesta figura é apresentado os respectivos valores 
do band-gap de energia sob mediante reflectância difusa dos cristais.5

Figura 7| Células unitárias tetragonais. É apresentado a modelagem dos cristais pelo refinamento de Rietvield 
e cuja análise foi mediante o software Vesta 3.1.4 x64. (a) BaMoO4 em solução aquosa. (b) BaMoO4 num meio reacio-
nal com DGBE. (c) Ba0,75Sr0,25MoO4 em solução aquosa. (d) Ba0,75Sr0,25MoO4 num meio reacional com DGBE.4
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Figura 9| Espectro de absorção da Rodamina B. Mesmo transcorridos o intervalo total de 210 min, constatou-se 
que a degradação no BaMoO4 foi de 15,6% com pico máximo em 554nm. O Ba0,75Sr0,25MoO4 degradou apenas 16,5% 
no mesmo pico de absorção. 

Band-gap: 4,18eV

Figura 10| Estrutura de bandas do cristal BaMoO4 Extraído 
do banco de dados: http://aflowlib.org/. Percebe-se uma grande 
quebra de simetria na estrutura de bandas, e que a distância entre 
a banda de condução e valência equivale a 4,18eV.
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3.8 Teoria dos cristais semicondutores 

Figura 12| Densidade eletrônica no plano (0.9, 0.3, 
0.4). Percebe-se que conforme o volume da célula unitária 
diminui, o valor de zmax também sofre uma diminuição.4
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Figura 14| Microscopia Eletrônica de Varredura por emissão de campo. A morfologia foi estudada por inter-
médio de um FEG-SEM operado a um feixe de elétrons incidentes na voltagem média de 6kV. Todas as análises foram 
sob cristais sintetizados por co-precipitação em dois solventes: Água e Dietileno glicol butil éter(DGBE). A adição de 
íons Sr2+ promoveu mais heterogeneidade nos cristais, por outro lado, a adição do solvente DGBE acarretou em maior 
homogeneidade morfológica.5

3.10 Análise dos resultados obtidos
I. A síntese via co-precipitação mostrou-se efetiva e de baixo custo com-

parada a outros métodos predominantes. Conforme Lei de Bragg-Brentano 
esperava-se uma redução nos parâmetros de rede ao ocorrer uma substitui-
ção de clusters de BaO8 pelos clusters de SrO8, e pelo refinamento de Riet-
veld confirmou-se esta hipótese a priori, enaltecendo uma densidade eletrô-
nica menor no mapa obtido via software.

II. Os resultados do refinamento confirmam que houve a formação de 
apenas uma única fase cristalina após a síntese, variando de 77,0% a 93,3%. 
Os índices estatísticos mostram uma boa qualidade estrutural aos difrato-
gramas. Os dados mostram uma diminuição nos parâmetros de rede, e 
diminuição no volume das células unitárias. Percebeu-se que o aumento da 
concentração de íons Sr2

+ na rede, promoveu maiores pontos de nucleação, 
e distorções nas ligações [Ba-O], [Sr-O] e [Mo-O].

III. Os clusters de Estrôncio e Bário formaram um arranjo homogêneo 
dodecaédrico. Constata-se que os cristais de molibdato são do tipo scheeli-
ta, apresentam uma estrutura tetragonal de corpo centrado com simetria 
C6

4h, e  grupo espacial I41/a, e constituída por 2 sítios dodecaédricos. 

IV. O solvente DGBE gerou um maior Egap comparado à síntese em meio 
aquoso. O aumento de band-gap, ao que tudo indica, é decorrente da dimi-
nuição do tamanho médio das partículas, menos irregularidades e mais po-
lidispersão, gerando assim, uma redução dos estados eletrônicos intermedi-
ários e maior potencial oxidação e redução do poluente.

V. A fotodegradação de RhB mostrou-se ineficiente, mesmo transcorri-
dos 210 min, a absorbância percentual com os cristais de Ba0,75Sr0,25MoO4 
foram apenas 0,9% superiores aos cristais de BaMoO4, degradando apenas 
um percentual de 16,5% do corante Rodamina B.

VI. Possivelmente as falhas são uma conquência do alto band-gap de 
energia que há em ambos os cristais. Contatou-se que conforme a concen-
tração dos clusters de SrO8 aumenta, o gap entre a banda de valência e a 
banda de condução foi minimizado de 4,25eV para 4,18eV, aumentando de 
forma quase imperceptível o potencial de fotodegradação.

VII. Compostos de estruturas do tipo scheelita, em destaque constituídos 
por metais alcalino-terrosos AMoO4(A=Ca,Sr,Ba), vêm sido reportados 
com baixa eficiência fotocatalítica devido à rápida recombinação eletrônica 
nas lacunas da rede cristalina.

Conclusões4
I. O método de síntese adotado mostrou-se eficaz para a obtenção de um sistema com uma 

única fase(≈ 93,3%). Além disso, os coeficientes estatísticos do refinamento de Rietveld mos-
tram uma excelente qualidade estrutural aos cristais sintetizados. 

II. Percebeu-se uma redução no volume e densidade eletrônica com adição do solvente die-
tilenoglicol, como também, na substituição de clusters de BaO8 por clusters de SrO8.

III. Após as análises do espectro de absorção, ao adicionar os íons de Sr2
+ em solução 

aquosa, houve a maior diminuição no band-gap deste experimento, no valor de 4,18 eV. Par-
ticularmente, o SrMoO4 foi o mais promissor dos materiais, pois possui menos desordens 
estruturais e eletrônicas, e portanto, maior simetria na estrutura de bandas.

IV. Mesmo com os resultados desanimadores, é importante que hajam cada vez mais estu-
dos para uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na fotocatálise heterogênea, e 
assim, torná-lo mais eficiente e acessível no tratamento de rios e produção de energia. 
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Figura 11| Zona de Brillouin da 
rede cristalina BCT. Percebe-se que 
os K-Points têm suas coordenadas 
correspondentes a uma estrutura Tetra-
gonal de Corpo Centrado(BCT).3

Figura 13| Funções que descrevem parâmetros da 
estrutura de banda. Estas equações permitem construir 
hipóteses para melhor compreender o comportamento 
fotocatalítico dos microcristais.3

Ba0,75Sr0,25MoO4 + Água Ba0,75Sr0,25MoO4 + DGBE
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Epígrafe:

“O propósito da ciência é fazer do mundo um 

lugar melhor para se viver.” 
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